4.B – DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – plán od 4. 5. do 7. 5. 2020

Ahoj děti,
jak jsem Vám psal, ve svém minulém povídání, mým nejoblíbenějším svátkem k oslavě přišedšího
jara, jsou čarodějnice.
Tento svátek je tady už od pradávných dob. Třeba Keltové, kteří žili na našem území, mu říkali Beltain.
Což znamená jasný, zářivý oheň. Zapalovali, vždy dva ohně vedle sebe-mezera mezi nimi znamenala
bránu mezi starým časem a novým obdobím. Kdo touto magickou branou prošel, očistil se od všeho
špatného a zlého. Lidé také věřili, že jsou dny, které mají silnou kouzelnou moc. Jednou z nejsilnějších
byla právě tato noc, před 1. Májem. Věřili, že soumrak poslední dubnové noci otvírá cestu temným
silám, které je potřeba zahnat, osvítit, nebo i očistit plamenem. Čarodějnice měli vylézat ze svých
úkrytů a škodit lidem. Ti se před nimi chránili různým způsobem. A nejčastější způsob byl zlo
symbolicky spálit. Ohně nejčastěji pálili na kopci za vesnicí, kde měl dým a plamen zahnat čarodějnice
co nejdále od obydlí. Tancovali okolo ohňů, zpívali a vyhazovali zapálená košťata, která měla zahnat
čarodějnice lítající nad jejich hlavami.
No a tady jsme u toho, na co jsme se, my kluci, nejvíce těšili. Už 14 dní před Filipojakubskou nocí (tak
se taky říká čarodkám, zjistěte si na gůůůglu proč) jsme obcházeli vesnici a od hospodářů mámili stará
ometená košťata (dělala se dříve z proutí). Čím víc, tím líp. Chodili jsme po lese a z poraněných smrků
a borovic oškrabávali smůlu. Tu jsme pak na ohýnku ve starém kbelíku roztavili a košťata do ní
namáčeli (roztavená smůla se používala už v dobách rytířů jako silná hořlavina, kterou lili obránci
hradů na hlavy útočících vojáků-Žižkovi vojáci, by o tom mohli vyprávět. Nebylo to nic pěkného, když
jim hořící smůla zatekla za kroužkovou košili…). No a tak jsme se spolužákem Petrem Drápkem
vyrobili košťata a těšili se, jak je budeme hořící házet do nočního nebe, jak okolo nich budou lítat
jiskry, a všichni lidi budou říkat, jaká je to krása. Museli jsme je, ale před tím vyzkoušet. Takže noc
před čarodkama, jsme vyšli za humna a celí natěšení zapálili jedno koště. Hořelo náramně, syčelo a
kouřilo. Petr ho roztočil celou nataženou rukou a …… přetáhl rotaci a hodil ho místo dopředu před
sebe dozadu za sebe… No a tam byla sousedova stodola, které jsme si před tím tak nějak vůbec
nevšimli. Koště přistálo přesně uprostřed na hřebenu střechy a vesele hořelo a prskalo jiskry kolem
sebe… Co teď? Stodola byla plná sena… No a tak nám nezbylo, než velmi hodně poprosit okolo letící
sousedku, která patřila k těm hodným Čarodkám, aby nám ho hodila zpátky dolů…. Jak to bylo
doopravdy, Vám řeknu ve škole….

Takže užijte si pálení čarodějnic společně s rodiči, sestřičkami a bratříčky, dávejte pozor na oheň,
který je krásný a mocný, ale dokáže i hodně ublížit. A hlavně nezapomeňte malovat, tancovat ptačí
tanec a zpívejte, protože už Keltové věřili, že zpěv a hudba je dar od bohů a má OZDRAVNOU moc.
Ten kdo ji ovládá, nebude nikdy poražený…
Váš pan učitel.

Anglický jazyk
Prosím o zaslání jenom jednoho z úkolů min. týdne – popis obrázku (napsat věty pod obrázkem)
Pojďme spolu zvládnout lekci 13 😊 ( str.50-51), ve které si také poslechneme komiks The Professor´s
apartment a naučíme se řadové číslovky.
https://youtu.be/ltnO3I2-XZw
Domácí úkol:
1) zapsat si poznámky z videa do školního sešitu – hlavně řadové číslovky
2) PS str. 59-60 k odeslání příští týden (nic dalšího prosím není nutné posílat)
3) Quizlet – procvičování slovní zásoby lekce 13
Přeji Vám pevné zdraví a hodně úsměvu na tváři 😊

